
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R  Â R E A  nr. 51  

din  23 februarie  2017 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi  

declararea de utilitate publică de interes local, a obiectivului de investiţii 

 “Prelungire Calea Sighişoarei în direcţia DN 13, Tîrgu Mureş“ 

 

 

 Consiliul local al municipiului Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,  

  

 Văzând expunerea de motive nr. 7389/322/09.02.2017 iniţiată de Direcţia tehnică, privind  

aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declararea de utilitate publică  la investiţia 

“ Prelungire Calea Sighişoarei în direcţia DN 13, Tîrgu Mureş ” 

 În temeiul prevederilor  art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), 

art.115 alin. (1)  lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările 

şi completările ulterioare şi prevederile art.2), alin.(1) lit.a), art.2), alin.(2) şi  art.5), alin.(1)  din 

Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării 

obiectivelor de interes naţional, judeţean şi local, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind investiţia ”Prelungire Calea 

Sighişoarei în direcţia DN 13, Tîrgu Mureş ” , după cum urmează: 

 

  Valoare totală (inclusiv TVA 20%) : 54.305.785 lei 

     

  din care, C+M (inclusiv TVA 20%) :  45.121.900 lei 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Art.  2.  Se declară de utilitate publică de interes local, obiectivul de investiţii ”Prelungire 

Calea Sighişoarei în direcţia DN 13, Tîrgu Mureş ” 

 Art.  3.  Expropriatorul este Municipiul Tîrgu Mureş, conform art.2), alin.(2),   din Legea 

255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 

 Art.  4.  Investiţia se va realiza din fonduri U.E. nerambursabile şi bugetul local.  

 Art.  5. Prin prezenta se abrogă H.C.L. nr. 24/30.08.2016. 

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin  Direcţia Tehnică şi Serviciul Public Administraţia 

Domeniului Public. 

 Art. 7. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1, lit.e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 
 

                                                                                                         Preşedinte de şedinţă, 

       Contrasemnează,                                         dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş     

      jrs. Szövérfi Vasile 
 


